
 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на 

Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 
2018 година 

 
Опис на постигнувања 

Со цел развој на државната кардиохирургија во Република Македонија, како и 

продуцирање на нови стручни лица во државата, континуирано се ангажира тим кој 

доаѓа во Скопје за да обезбеди дијагноза, операции, пред- и пост-оперативна нега на 

пациенти со срцеви заболувања. Овој тим работи заедно со нашиот тим и на тој начин 

се врши трансфер на знаење и обука, дополнително, се одржуваат предавања од 

областа на адултната кардиохирургија. Договори се потпишуваат помеѓу директорот на 

ЈЗУ со тимот за адултна кардиохирургија кој е составен од кардиохирурзи, васкуларни 

хирурзи, анестезиолози, интензивисти, средниот медицински кадар (перфузионисти, 

анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во кардиохируршка интензивна 

нега). Средствата кои се исплаќаат за едукаторите се во рамките на предвидените 

средства во Програмата и се исплаќаат согласно периодот на ангажирање на лицата. 

Исто така, целта на Министерството за здравство во изминатите години беше да ги 

воведе и развие неонаталните кардиохируршки интервенции, неонатални хируршки 

(лимфагиоми) и интензивната педијатриска хируршка нега во рамките на 

Универзитетската клиника за детска хирургија. 

Континуирано се ангажира тим кој доаѓа во Скопје за да обезбеди дијагноза, операции, 

пред- и пост-оперативна нега на децата со срцеви заболувања. Овој тим работи заедно 

со нашиот тим и на тој начин се врши трансфер на знаење и обука, дополнително, се 

одржуваат предавања за третманот на деца со срцеви заболувања, како и за 

интензивната хируршка нега. Договори се потпишуваат помеѓу директорот на ЈЗУ со 

тимот составен од (кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози, интензивисти, 

перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во интензивна 

нега). 

Нашиот тим кој се едуцира од страна на тимовите од странство е составен од 3 доктори 

специјалисти по детска хирургија од кои и 1 супспецијалист по детска кардиохирургија 

и 6 медицински сестри.  

Во рамките на активноста предведена во програмата која се однесува на лекувани 

пациенти од цереброваскуларни болести; особено цереброваскуларниот инфаркт, 



 

 

субарахноидеално, интерцеребрално и друг вид крварење се лекува 1 пациент во ЈЗУ 

Општа болница Прилеп со должина на болнички престој повеќе од 5 години. 

 

Не е реализирана набавката на медицински потрошен материјал (за ендоваскуларните и 

васкуларните интервентни процедури / механички тромб / ектомии и емболизација на 

церебракни анеуризми). 

 
2. 

 Активност Носител/Извршители Износ 

 
 

1 

Средства наменети за образовни и договорни услуги 

за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и 

континуирано работи на растот и развојот на 

државната кардиохирургија на Универзитетската 

клиника за државна кардиохирургија – Скопје   

 
Министерство за здравство  
Универзитетска клиника за државна 
кардиохирургија – Скопје  

 
 

3.100.000,00 

 
 

2 

Средства наменети за образовни и договорни услуги 

за тимовите кои континуирано ги воведуваат и 

развиваат неонаталните кардиохируршки интервенции 

и интензивната хируршка нега на Универзитетската 

клиника за детска хирургија – Скопје  

 
Министерство за здравство  
Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје  
 

 
 

4.030.000,00 

 
 

3 

Средства наменети за образовни и договорни услуги 

за тимот кој ќе работи на развојот на техниките од 

ендоваскуларната неврохирургија, спинална 

неврохирургија и ендоскопија на хипофиза на 

Универзитетската клиника за неврохирургија – Скопје  

 
Министерство за здравство 
Универзитеска клиника за неврохирургија – Скопје  

 
 

2.646.330,00 

 Активност Извршител Износ 

 
 

1 

Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, 
особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахно-
идално, интрацеребрално и друг вид крвавење, со 
должина на болнички престој повеќе од 5 години 

 
 
ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп  

 
 

500.000,00 

 
2 

 
Неизмирени обврски за реализирани програмски 
активности од 2017 година 
 

  
14.723.670,00 

 ВКУПНО:  25.000.000,00 



 

 

 

 Основен буџет  5.000.000 5.000.000   

 Буџет на самофинансирачки 
активности 

 20.000.000 20.000.000   

 ВКУПНО  25.000.000 25.000.000   

со ребаланс на буџетот 

 Основен буџет  5.000.000 5.000.000   

 Буџет на самофинансирачки 
активности 

 36.600.000 36.600.000   

 ВКУПНО  41.600.000 41.600.000   

 
 
 

Забелешка:  
- Согласно изменувањето и дополнувањето на Буџетот на Република Македонија за 2018 година, се донесе Програма за изменување на програмата 

за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година која се финансираше согласно одобрените средства од 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година наменети за оваа програма, во висина од 41.600.000,00 де¬на¬ри, од кои 5.000.000,00 денари од 
Буџетот на Република Македонија, а 41.600.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство. 

 

 
- Средствата од сите ставки каде што активностите не се реализираа, беа пренаменети за образовни и договорни услуги за ангажираниот тим на 

Универзитетската клиника за државната кардиохирургија – Скопје, како и за тимовите ангажирани на Универзитетската клиника за детска 

хирургија 

 
  Скопје.



 

 

3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата 

Извршител Износ на исплатени средства 

Министерство за здравство / 

Универзитетска клиника за кардиологија, 

Скопе 

 
/ 

Универзитетска Клиника државна 

кардиохирургија, Скопје 

 
12601791 

Униврзитетска клиника за радиологија, 

Скопје 

 
/ 

Универзитетска клиника за 

неврохирургија, Скопје 

 
/ 

ГОБ “8ми септември” / 

Универзитетска клиника за детска 

хирургија, Скопје 

16665381 
 

Универзитетска клиника за детски болести, 

Скопје 

 
/ 

Медицински факултет, Скопје / 

Општи, клинички и специјални болници 500000 

 

 

 


